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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 

 

 

Onsdag 6. februar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 - 1500. 

 

Som medlemmer møtte: 

Tove Brorson, leder (V) 

Kai Roar Dahl, nestleder (H)  

Synnøve Lohne-Knutsen (H) 

Terje Vestby (Ap)  

Hege Heiberg (Sp) – innvilget permisjon fra møtet 0845 - 1020 (sak 06/19). 
 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  

Ingen 

 

Ellers møtte: 

Ordfører: Harald Tyrdal (sak 06/19 – 08/19). 

Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sakene 06/19 – 08/19), kommunalsjef Oppvekst May 

Birgit Kjeverud (sak 06/19), HR-leder Jørn Haugland (sakene 06/19 – 08/19) og leder av 

varslingsgruppa Mette Grønmyr (sakene 07/19 og 08/19). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 09/19). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

 

Møteprotokollen er sendt til: 

Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Innlandet 

Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Tove Brorson som møteleder.   

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 04/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.01.2019 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 05/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

OPPFØLGING AV KOMMUNENS ARBEID MED Å 

FOREBYGGE OVERGEP MOT BARN OG UNGE 

 

Fra behandlingen: 

Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.  
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Henvendelsen til kontrollutvalget ble gjennomgått og drøftet. Brev av 

25.01.2019 fra rådmannen til avsenderne av henvendelsen ble delt ut og 

gjennomgått.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har besvart 

avsenderne av henvendelsen på de spørsmålene de ønsket svar 

på. Kontrollutvalget mener det er gitt en god og utfyllende 

tilbakemelding.  

 

2. Rådmannens brev synligjør at det jobbes systematisk og 

målrettet i Lunner kommune med å forebygge overgrep mot barn 

og unge.  

 

 

 

SAK NR. 06/2019 OPPFØLGING AV SAKER OM KRENKENDE ATFERD 

OVERFOR ELEVER I LUNNERSKOLEN  

 

Fra behandlingen: 

Hege Heiberg (Sp) var innvilget permisjon og fratrådte møtet før 

behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire 

medlemmer. 

 

Innledningsvis ble spørsmålet om lukking av møtet drøftet. Det ble 

besluttet å dele presentasjonen i to, en åpen del og en lukket del. 

Lukking av del av møtet ble enstemmig vedtatt, jf. kommunelovens § 

31, jf. offentlighetslovens § 13. 

 

Under første del av møtet (åpen del) orienterte rådmann Dag Flacké om 

arbeidet med styrking av internkontroll og rutiner innenfor 

ansettelsesområdet, personalavdelingens rolle i organisasjonen og 

arbeidet med lederutvikling. 

 

Under andre del av møtet (lukket del) orienterte rådmann Dag Flacké og 

kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud og HR-sjef om 

oppfølging av de to konkrete personalsakene som var grunnlaget for 

saken. 

 

Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

(4 medlemmer) 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen presentasjon av oppfølgingen 

av de to personalsakene til orientering. Kontrollutvalget er 

tilfreds med rådmannens oppfølging av sakene. 

 

2. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmannen aktivt benytter 

erfaringene fra de to sakene til læring og forbedring av 

kommunens internkontrollsystem og rutiner.  

 

3. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har igangsatt 

en revidering av kommunens ansettelsesreglement. 

Kontrollutvalget ber om en presentasjon av revidert 

reglement når dette er på plass, med særlig fokus på rutiner 

for referansesjekk.  
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4. Med bakgrunn i saken vil kontrollutvalget følge opp: 

 

- Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant 

alle ansatte i Lunnerskolen (og andre utvalgte 

enheter/tjenesteområder i kommunen).  

- Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 

- Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 

- Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til 

ansatte der det kan være grunnlag for det. 

 

 

 

SAK NR. 07/2019 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

I LUNNER KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Leder for varslingsgruppa Mette Grønmyr presenterte varslingsgruppa i 

Lunner kommune og deres arbeid og rutiner. Kontrollutvalget ble 

orientert om antall varslinger/saker i perioden 2017 og 2018. 

 

Rådmann Dag Flacké supplerte presentasjonen og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kommunens varslingsrutiner tas til orientering. 

 

2. Rådmannens og leder for varslingsgruppa sin presentasjon av 

varslingsgruppas arbeid og rutiner, tas til orientering. 

 

3. Kontrollutvalget registrerer at det er har vært få saker/varsler i 

varslingsgruppa de siste årene (en sak i 2017 og en sak i 2018). 

 

4. Med bakgrunn i samtalen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av 

at varslingsordningen er godt kjent blant de ansatte i kommunen.  

 

5. Kontrollutvalget vil understreke betydningen av å bygge en 

kultur blant de ansatte i alle enheter/tjenesteområder, som gjør at 

man tør å varsle. Dette krever god forankring hos alle lederne i 

kommunen, og systematisk arbeid i alle deler av organisasjonen.   

 

 

 

SAK NR. 08/2019 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK  

 

Fra behandlingen: 

Spørsmålet om behovet for etablering av en utvidet varslingsordning ble 

drøftet sammen med ordfører, rådmann og HR-leder. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunen har en ordning 

som gjør det enkelt for innbyggere som har mistanke om uetisk 

atferd og korrupsjon i kommunen å kunne varsle. 
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2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen vil se nærmere 

på hvordan man kan etablere en utvidet varslingsordning i 

Lunner kommune.  

 

3. Saken følges senere i 2019 på følgende måte: 

• Rådmannen inviteres til å informere om status mht. 

etablering av en utvidet varslingsordning i Lunner 

kommune. 

• Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i 

andre kommuner.  

 

 

 

SAK NR. 09/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 

kommuneregnskapet for 2018 tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 10/2019 JUSTERT MØTEPLAN 2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Justert møteplan for kontrollutvalget for resten av 2019 fastsettes 

slik: 

• Fredag 29.03.2019 kl. 0830 

• Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  

• Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  

• Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 

• Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 

• Onsdag 04.12.2019 kl. 0830 

 

 

 

SAK NR. 12/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 

2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  

 

 

 

SAK NR. 13/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Saken følges opp på neste møte. 

 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en presentasjon av 

hovedpunktene fra konferansen. 
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Roa, 6. februar 2019. 

 

 

_________________________  

Tove Brorson   

Utvalgsleder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Roa, 6. februar 2019. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: FREDAG 29. MARS 2019  

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 13/19) 

• Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland 

• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 

• Oppfølging av bestilling fra kommunestyret 

 

Saker/tema til senere oppfølging:  

• Presentasjon av revidert ansettelsesreglement (KU-sak 06/19) 

• Diverse oppfølgingspunkter (KU-sak 06/19): 

✓ Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant alle ansatte i 

Lunnerskolen (og andre utvalgte enheter/tjenesteområder i 

kommunen).  

✓ Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 

✓ Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 

✓ Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte der det 

kan være grunnlag for det. 

• Utvidet varslingsordning (KU-sak 08/19): 

✓ Rådmannen inviteres til å informere om status mht. etablering av en 

utvidet varslingsordning i Lunner kommune. 

✓ Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i andre 

kommuner.  

• Brukerundersøkelse – barneverntjenesten (KU-sak 50/18) 

• Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)  

• Byggesak – etterlevelse av PLB § 25-1 (KU-sak 08/17) 

• Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk  

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om off. anskaffelser» 

(KU-sak 26/17, gjennomføres 2018/2019) 

• Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

✓ Vedlikehold av kommunale bygg (KU-sak 40/18) 

✓ Boliger til vanskeligstilte (KU-sak 40/18) 

✓ Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18) 
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• Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen (KU-sak 40/18, vår/høst 

2019) 

• Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon av tjenestene og oppfølging av 

Fylkesmannens tilsyn fra 2018 (KU-sak 28/18, jf. KU-sak 43/18) – høst 2019 

• Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering, 

kommunikasjon og servicetorgets funksjon (KU-sak 33/18).  

• Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18) 

• Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak 12/18) 

• Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 

• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  

➢ Ny veileder for selskapskontroll 

➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

➢ Aktuelle/vesentlige endringer i lover/regler - kommuner 

 

Årlige saker: 

• Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 

• Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 

• Kommunebarometeret 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  

• Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – 

gjennomføres høsten 2019 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  

 

 

Møteplan for 2019: 
 

• Mandag 14.01.2019 kl. 1230 (i tillegg til vedtatt møteplan) 

• Onsdag 06.02.2019 kl. 0830 

• Fredag 29.03.2019 kl. 0830 

• Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  

• Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  

• Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 

• Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 

• Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  

 


